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BULA DE INCARDINAÇÃO 

 

 

IN NOMINE PATRIS, ET FILLI, ET SPIRITUS SANCT. AMEN 

Aos fiéis em Cristo Jesus, por todo mundo, Saudações, Paz e minha Bênção Apostólica. 

Seja de todos conhecido, que nós, + Dom José Geraldo Maciel (Dom Abade José da Santa 

Cruz), por Divina Permissão, Abade e Bispo da Igreja Una, Santa, Católica e de Cristo, após 

examinar cuidadosamente a documentação a nós encaminhada, por meio deste instrumento, 

INCARDINAMOS em nossa Abadia o nosso irmão em Cristo, FREI JOSÉ ANTÔNIO URCINE NUNES, 

(Frei Toninho Nunes de Santa Terezinha do Menino Jesus) no grau de PRESBÍTERO e MONGE com 

votos solenes, na Abadia Beneditina Anglicana da Imaculada Conceição. Ainda por meio desta Bula 

Abacial e Episcopal, ficam incardinados juntamente com seu Projeto de Vida, o Eremitério Santa 

Terezinha do Menino Jesus, que estará ligado canonicamente à Província Anglicana Tradicional do 

Brasil por meio desta Abadia, a partir da data de emissão deste documento. De cuja vida, conduta 

sábia, piedosa e honesta, de cuja capacidade e conhecimento das Sagradas Escrituras, madureza 

da fé e de sua dedicação a vida de oração estamos seguros; que de forma livre e voluntária crê 

que as Sagradas Escrituras do Antigo ao Novo Testamento contém todas as coisas necessárias para 

a Salvação, e que solenemente se compromete a observar a Regra, Doutrina, Disciplina e a Liturgia 

da forma como esta Abadia as tem recebido e que irá obedecer ao Abade e a outros superiores 

que possam ter autoridade sobre si, assim como seguir o caminho de formação monástica 

específica da nossa Abadia, conforme nossos estatutos. 

Dado e passado no Gabinete Abacial, na cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco, 

Brasil, aos oito (08) dias do mês de dezembro do ano da Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 

Dois Mil e Vinte e Um (2021), solenidade de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira da 

nossa Abadia. Em fé e testemunho, apomos nossa assinatura e confiança, afixando nosso selo, no 

terceiro ano de nossa Sagração Episcopal e Bênção Abacial. 

 

Garanhuns, 08 de dezembro de 2021 

 

 

 

 

+Dom Abade José da Santa Cruz 

 


